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ONKA je neziskové sdružení rodičů dětí s onkologickým onemocněním, působíme již sedmým rokem při Klinice dětské onkologie FN 
Brno a díky regionálním centrům i ve vybraných městech České republiky. 

ONKA se dlouhodobě zaměřuje na problematiku rodičů a kompletních rodin, které se díky onkologickému onemocnění dítěte 
náhle ocitnou v nové a bezvýchodné situaci. V rámci svých činností pořádá společné výjezdy pro rodiče a děti, zajišťuje poradenskou 
pomoc a pořádá i arteterapeutické dílny v nemocnicích pro hospitalizované děti a jejich rodiče, které jim pomáhají vyrovnat se  
s těžkou životní situací.
 
Zakládajícími členy jsou rodiče nemocných dětí. Ti přišli s myšlenkou pomoci dalším rodičům, jejichž dítě bojuje s tímto závažným 
onemocněním.

ONKA pomáhá a podporuje rodiny léčených dětí i těch, kteří jsou již po léčbě. Primárním cílem je podpora rodiny jako celku.  
Je tvořena rodiči a dalšími dobrovolníky, kteří pracují ve svém volném čase. 

Mezi naše aktivity patří:
•	 arteterapie - výtvarné dílny pro děti a rodiče v nemocnici
•	 telefonická info linka pro rodiče 
•	 relaxační pobyty
•	 podpora pozůstalých rodičů

ONKA je vůle pomáhat. 

Pomáháme rodinám  
onkologicky léčených dětí
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Jak jste se setkala se sdružením ONKA a proč jste se rozhodla do něj začlenit?
Poprvé v roce 2011, kdy se můj syn léčil s onkologickým onemocněním. Po jeho uzdravení jsem se rozhodla, že se aktivně
zapojím. Z vlastní zkušenosti jsem věděla, že setkávání rodičů, jejichž děti procházejí onkologickou léčbou, je velmi 
prospěšné. Vzájemné sdílení prožitků, vědomí, že nejsme v této náročné situaci sami, mně osobně velmi pomáhalo a chtěla jsem 
tímto způsobem ulehčit i dalším rodinám.

Přibližte nám aktivity spolku ONKA.
Věnujeme se rodinám dětí, které se léčí s onkologickým onemocněním. Navštěvujeme ty, které jsou hospitalizovány v nemocnici
v aktivní léčbě. Scházíme se s i rodinami dětí po ukončené léčbě. Asi dvě třetiny vyléčených dětí mají i poté zdravotní následky 
a péče o ně je pro rodiče náročná. Pro takové rodiny pořádáme arteterapeutické dílny, jednodenní aktivity, návštěvy divadel, 
rekondiční pobyty atd. Velmi užitečné je zprostředkování setkání rodičů s nově stanovenou diagnózou u dítěte s někým,
kdo prošel stejnou životní zkušeností. Rodiče, kteří jsou konfrontováni s touto náročnou situací, se tak mohou setkat s někým, 
kdo již má léčbu úspěšně za sebou.

Kolika rodinám jste již pomohli?
V brněnské Dětské nemocnici se léčí děti z celé Moravy, Vysočiny a části východních Čech. Ročně tu evidují zhruba 150 nových 
případů dětí s onkologickým onemocněním. Naši pomoc vyhledá ročně asi 80 rodin.

Předsedkyně spolku ONKA  
Gábina Skopalová v rozhovoru přibližuje činnost spolku 
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V České republice je řada neziskových organizací s podobným zaměřením. Čím se ONKA liší od jiných?
Hlavní rozdíl je v tom, že pomáháme zejména rodičům. Dětem totiž pomáhá celá řada organizací a věnuje se jim i široká rodina.
Málokdo si ale uvědomuje, že velkou pomoc potřebují také rodiče a v neposlední řadě zdraví sourozenci nemocného dítěte 
Ti se bohužel často ocitají na druhé koleji. Kvůli léčbě sourozence leckdy pendlují mezi ostatními příbuznými a nejsou se svými 
vlastními rodiči. Vinou dlouhodobé léčby bohužel někdy dojde k odcizení právě těch zdravých dětí od rodičů.

Jste malým sdružením s nízkou publicitou, jak získáváte prostředky na jeho činnost?
ONKA je nezisková organizace, to znamená, že finance získáváme z dotací a darů. Dále od soukromých sponzorů a firem. Nemáme
žádného zaměstnance, činnost vykonáváme ve svém volném čase. V posledním roce jsme dostali dotace od Jihomoravského 
kraje a od města Žďár nad Sázavou. Část financí získáváme i z Ligy proti rakovině, jejímž jsme aktivním členem. Dále se zapojujeme 
do českého Dne proti rakovině, kde nám z výtěžku sbírky, který odevzdáme, náleží 30%. Finanční prostředky též získáváme prodejem 
dárkových předmětů, které vyrobí maminky na arteterapeutické dílně. Ty tak pomáhají jednak jako psychoterapie i způsob
získání dalších finančních prostředků na pomoc rodinám. Situaci v oblasti financování, nám komplikuje fakt, že zatímco na 
nemocné děti přispěje leckdo, rodiče těchto dětí pro dárce nejsou tak zajímaví. Přitom i oni potřebují velkou oporu.

Relaxační pobyt Jeseníky 2016
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Jak dlouho pořádáte výtvarné dílny a pro koho jsou určeny?
Arteterapeutické dílny pořádáme už od samotného založení sdružení (nyní spolku). Původně byly dílničky určeny pouze pro 
rodiče, bylo ale komplikované oddělovat děti od rodičů. Proto jsme postupně přešli na model, kdy organizujeme souběžně 
dílničky pro děti a rodiče v oddělených místnostech. 

Co byste doporučila lidem, kteří chtějí pomoci rodinám s onkologicky nemocným dítětem, ale nevědí, jak k nim přistupovat?
Důležité je, aby se ten, kdo chce pomoci, neostýchal o nemoci bavit, zeptat se. Většina lidí bohužel odvádí řeč na jiné téma. Pro
nemocné a jejich rodiče je ale nemoc v daném okamžiku, to nejdůležitější a oni o tom potřebují mluvit. Chtějí se svěřit se 
svými starostmi, ventilovat obavy. Proto se nebojte zeptat a mluvit otevřeně.

Důležité je, aby se ten, kdo chce pomoci,  
neostýchal o nemoci bavit,
zeptat se.

Arteterapeutické dílny Dětská nemocnice Brno  2016
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CHARITATIVNÍ CYKLOJÍZDA
17. 6. 2017 – 24. 6. 2017

Hlavním cílem cyklojízdy je získání finančních prostředků na pomoc onkologicky nemocných dětí a tak podpořit jejich  
návrat do běžného života.

Všechny získané finanční prostředky budou použity na relaxační pobyty těchto dětí. 
Budeme rádi, pokud se i Vy rozhodnete podpořit děti, které bojují se závažným onkologickým onemocněním. 

Přidat k pelotonu se může každý. 

Na kousek, jednu etapu nebo celou trasu. Na bezpečnost pelotonu po celé trase bude dohlížet Policie ČR a SR.

Pomáhejte s námi!
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Etapa 1: 17. 6. 2017  Bratislava – Sereď - Piešťany
Etapa 2: 18. 6. 2017  Piešťany – Šance/Květná – Ostrožská Nová Ves
Etapa 3: 19. 6. 2017  Ostrožská Nová Ves – Velehrad - Leskové
Etapa 4: 20. 6. 2017  Leskové – Makov – Považská Bystrica – Žilina - Martin
Etapa 5: 21. 6. 2017  Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Tatranská Lomnica
Etapa 6: 22. 6. 2017  Tatranská Lomnica – Plavnica – Prešov – Lada – Vranov nad Topľou
Etapa 7: 23. 6. 2017  Vranov nad Topľou – Humenné – Stakčín – Ubľa – Michalovce - Ždaňa
Etapa 8: 24. 6. 2017  Ždaňa – Košice – Gregorovce

Trasa povede přes  Českou a Slovenskou republiku.  
Během osmi etap navštívíme 217 obcí a najedeme 973 km.

1.  Česká etapa 18.6. 2017 
Strání – Boršice – Hluk – Ostrožská Lhota – Uherský Ostroh  
– Ostrožská Nová Ves

2.  Česká etapa 19.6.2017
Ostrožská nová Ves – Kunovice – Kostelany nad Moravou 
– Tupesy – Velehrad – Modrá  – Jalubí – Uherské Hradiště – 
Uherský Brod – Vizovice – Velké Karlovice
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ONKA je o lidech a jejich vůli pomáhat

Gabriela Skopalová

Nejdůležitější věci v životě,  
nejsou věci.

Maminka 2 dětí: dcera 12 let, syn 10 let  
(syn prodělal onkologickou léčbu). 

Od roku 2011 členka sdružení ONKA, 2012 člen 
představenstva, 2013 předsedkyně ONKA. 

Kromě péče o rodinu (společně s partnerem), 
zaměstnání a dobrovolnou práci pro ONKA se ve 
volném čase věnuje zahrádce, ráda jezdí na hory, 
plave, peče dorty.

Veronika Buchtelová 

Carpe Diem.

Maminka 2 dětí: dcera 8 let a syn 14 let  
(syn prodělal onkologickou léčbu). 

Od roku 2014 členka a ekonomka spolku. 
Rozhodla se tak na základě pozitivní zkušenosti 
během relaxačního pobytu, který s ONKA 
absolvovala.  

Volný čas nejraději tráví s rodinou na chalupě, 
také se věnuji studiu anglického jazyka a 
zdokonalování ve svém oboru.

Blanka Bieliková

S úsměvem jde všechno lépe.

Maminka 3 dětí.

Od roku 2013 členka sdružení ONKA  
a členka představenstva.

Každý rok pořádá postýlkový tábor pro 
hospitalizované děti na onkologickém  
oddělení v Brně a také velkou benefiční  
akci v Hostěradicích. 
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ONKA a její vize 
v dalších letech

Naším cílem je dále podporovat rodiče onkologicky léčených dětí, zajistit kontakt s rodinami nově příchozích pacientů a těch, kteří 
už léčbou úspěšně prošli.

Ukázat rodičům, že onkologická diagnóza neznamená jistou smrt, ale že naopak začíná něco nového. Život nemocného dítěte 
a celé jeho rodiny se od základu změní a nastane nový život s diagnózou, život plný nejistoty, obav a bolesti, ale také život plný 
nových hodnot, nových přátel a nových zážitků.

Neodmyslitelný podíl na příznivém průběhu léčby má psychický stav pacienta. Psychická pohoda nemocných dětí je však z velké 
části odvislá od psychického stavu rodičů. Rodič musí být dítěti oporou, musí ho posílit v náročné léčbě, musí ho podržet 
v okamžicích, kdy dítě klesá na mysli. V neposlední řadě se snažíme pomáhat i těžce zasaženým rodinám dětí, které diagnóze 
zhoubného nádoru podlehly.

Naší snahou tak začala být především proměna sociálního prostředí – jednak změnou pojetí stávajících rolí (zejména role rodiče, dále 
dětského pacienta, ale i sestry a lékaře – ve vzájemném kontaktu). Stručně řečeno, začali jsme si uvědomovat, že chceme především 
podporovat pohyb směrem k ideálu, který se na Západě označuje termínem family centred care – péče zaměřená na celou 
rodinu.

Nemocné dítě má i svůj svět mimo nemocnici – svět, kde mnohé ztrácí i nalézá, svět, odkud do nemocnice přišlo a kam se 
chce vrátit. Ovšem těžce nemocné děti a děti dlouhodobě hospitalizované se vracejí změněny svou novou bolestnou zkušeností. 
Doba nemoci a hospitalizace není nějakou odbočkou na životní pouti, je její podstatnou součástí. A často je v rukou nás dospělých, 
aby se nemocné děti necítily se svou novou zkušeností mezi ostatními jako malí cizinci.
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Hospodaření ONKA
v roce 2015

1 x příslušnému fin. orgánu

ONKA, z.s.
Černopolní 212/9
Brno
613 00

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2015

Účetní jednotka doručí:
22680446

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemII.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemIV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 174119
7Zásoby celkem 5 5I.
8Pohledávky celkem 25II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 111 141III.

10Jiná aktiva celkem 3 3IV.
Aktiva celkem 11 174119

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Vlastní zdroje celkem 12 155113

13Jmění celkemI.
14Výsledek hospodaření celkem 113 155II.

B. Cizí zdroje celkem 15 196
16Rezervy celkemI.
17Dlouhodobé závazky celkemII.
18Krátkodobé závazky celkem 6 19III.
19Jiná pasiva celkemIV.

Pasiva celkem 20 174119

pomoc a podpora rodičům onkologicky
nemocných dětí

-----
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.10.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

22680446

ONKA, z.s.
Černopolní 212/9
Brno
613 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 2002 200I.

Služby celkem 1593 159II.

Osobní náklady celkem 384 38III.

Daně a poplatky celkem 15 1IV.

Ostatní náklady celkem 66 6V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 40410 404
VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 5112 51I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 15IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 39517 395VI.

Provozní dotace celkem 18VII.

Výnosy celkem 44619 446
Výsledek hospodaření před zdaněním 4242C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 4242D. 21

pomoc a podpora rodičům onkologicky
nemocných dětí

spolek
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.10.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Děkujeme partnerům cyklojízdy

Kosmetika Kunovice - Kosmetika Nad Lékárnou - Olga Hanzalíková
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Děkujeme za pozornost. 

Gábina Skopalová 

předsedkyně spolku ONKA, z.s.
g.skopalova@onka-sdruzeni.cz
+420 774 446 784 

www.onka-sdruzeni.cz

PODPOŘTE NÁS

Prostředky na 
fungování získáváme 
z darů soukromých 
osob, od firemních 
dárců či prodejem 
výrobků, které 
vzniknou v rámci 
arteterapeutických 
dílen.  

Budeme rádi, pokud 
se i Vy rozhodnete 
podpořit ONKA, je 
na Vás, jakou formu 
si zvolíte, vážíme si 
každé pomoci. 

Děkujeme.


